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Hedersdiplom  

Livstids utmärkelse / Lifetime Achievement Award  

 
Erik Fribergh, former Registrar at the ECHR 

 
Erik Fribergh tilldelas NKMR:s jubileumsdiplom för visad integritet och för framstående 

insatser för barn och familjer som otillbörligt har fallit offer för välfärdssamhällenas åtgärder.  
 

Erik Fribergh, var kanslichef i Europadomstolen under åren 2002 till 2015. Han har tidigare 
arbetat i bland annat i Europarådet i den dåvarande Europakommissionens sekretariat och 

dessförinnan i Kammarrätten i Göteborg. Under sin tid i Europakommissionen var han 
handläggare och domarna i klagomålen Olsson v. Sweden och andra LVU-mål som hade 

underställts Kommissionen av jur kand., med lic Siv Westerberg, finns som vittnesbörd för 
Erik Friberghs integritet.  

  
Den 4 februari 2016 mottog Erik Fribergh Kungens 12:e storleken i högblått band. Medaljer 
förlänas, enligt Kungahusets hemsida, svenska och utländska medborgare av statschefen för 

framstående insatser inom samhället och även som minne av betydande personer eller viktiga 
händelser.  

 
Läs gärna: Olsson v. Sweden 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57548
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John Hemming, f d parlamentariker (MP), Birmingham, England 

 
John Hemming tilldelas NKMR:s jubileumsdiplom för visad integritet och för framstående 

insatser för barn och familjer som otillbörligt har fallit offer för det brittiska 
välfärdssamhällets åtgärder. 

 
John Hemming är fd ledamot av Storbritanniens parlament, där han representerade 

Birmingham Yardley och han var ordförande i liberala demokraterna på stadsfullmäktige i 
Birmingham.  

John Hemming var under sin tid i brittiska parlamentet den enda parlamentarikern som 
konsekvent arbetade för en lag för ändring eller upphävande av lagarna om 

tvångsomhändertagande och tvångsadoption av barn i Storbritannien. Han är fortfarande 
engagerad i ärenden om statligt bortförande av barn, och han har varit personligen involverad 

i flera fall som har förekommit i media, exempelvis The Fran Lyon case. 
John Hemming har utarbetat Family Justice Bill - United Kingdom, som förhoppningsvis 

kommer att bli lag i Storbritannien inom en mycket snar framtid. 
 

För mer information se: John Hemming's web site 

 

http://nkmr.org/en/articles/2465-the-fran-lyon-case
http://john.hemming.name/pmb/family_justice_bill_draft_bill.pdf
http://john.hemming.name/
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Ian Josephs, MA, LLB, språkskoledirektör, Monaco 

 
Ian Josephs tilldelas NKMR:s jubileumsdiplom för visad integritet och för framstående 
insatser för barn och familjer som otillbörligt har fallit offer för det brittiska samhällets 

åtgärder. 
 

Ian Josephs har juristexamen från Oxford University, men han arbetar inte som advokat.  
Han ägnar mycket tid och egna pengar till att hjälpa brittiska familjer i deras kamp mot de 

allsmäktiga socialarbetarnas åtgärder, som oftast slutar i tvångsadoption av barnen.  
 

Ian Josephs har varit inblandad i nästan samtliga tvångsomhändertagande- och 
tvångsadoptionsfall som har blivit publicerade i brittisk media, eftersom han bor i 

Monaco, och därigenom är han oåtkomlig för brittisk jurisdiktion. 
De berörda familjerna påbjuds munkavle och yppandeförbud och flera hundra föräldrar 
har blivit dömda till fängelse sedan de offentliggjort uppgifter om sina fall eller nämnt 

sina barns namn offentligt. 
  

För mer information se: Forced adoption, family courts, social services, children in care 

 

http://www.forced-adoption.com/
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JUDr Marica Pirošíková, Slovakien 
 

Marica Pirošíková  tilldelas NKMR:s jubileumsdiplom för visad integritet och för 
framstående insatser till skydd för barns och deras familjers mänskliga rättigheter i Europa. 

 
Marica Pirošíková är ombud Slovakiens inför Europadomstolen. I Slovakien, hon är ansvarig 

inte bara för ett korrekt försvar av Slovakien inför Europadomstolen, utan också för 
verkställigheten av domarna meddelade av Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna. I 
hennes uppdrag ingår att regelbundet delta i möten i Europarådets ministerkommitté och att 
upprätta rapporter om dessa för Slovakien. Därutöver är hon mycket aktivt involverad i att 
harmonisera praxis i de allmänna domstolarna och författningsdomstolen i Slovakien med 

rättspraxis från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, samt att uppnå en 
harmonisering av lagstiftningen med normerna i Europakonventionen.  

 
Som extern lärare vid juridiska fakulteten i Slovakien har Marica Pirošíková utbildat 

hundratals domare och åklagare, vilket har medfört att deras domar har blivit förenliga med 
Europadomstolens rättspraxis. Hon föreläser om mänskliga rättigheter också för advokater 

och Europarådet skickar henne till andra medlemsstater i Europarådet som en expert för att ge 
föreläsningar om rättspraxis i Europadomstolen och om verkställighet av domar. Hon är 

ledamot i Europarådets expertkommitté (t.ex. Expertkommittén för reformen av 
Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna) 

Läs gärna: Protection of children's human rights in the Council of Europe Member 
States 

http://nkmr.org/docs/Piros%C3%ADkov%C3%A1_-_Sympozium_-_The_Best_Interests_of__Children.pdf
http://nkmr.org/docs/Piros%C3%ADkov%C3%A1_-_Sympozium_-_The_Best_Interests_of__Children.pdf
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Tatjana Ždanoka, Professor, Europaparlamentariker, 

människorättsförkämpe 
 

Tatjana Ždanoka tilldelas NKMR:s jubileumsdiplom för visad integritet och för framstående 
insatser för barn och familjer som otillbörligt har fallit offer för samhällets åtgärder inom 

Europeiska Unionen. 
 

  Tatjana Ždanoka, är politiker från Lettland och hon är Europarlamentariker. Hon är vice 
ordförande för Lettland-Ryska Unionen och hon har säte bland De Gröna och gruppen 

Europeiska fria alliansen. I egenskap av ledamot i Europa Parlamentets Petitionskommitté, 
PETI, fick Tatjana Ždanoka Rapporten, undertecknad av 32 framstående nordiska jurister och 

andra professionella, som NKMR hade skickat till Europarådet på De Mänskliga 
Rättigheternas Dag, 2012. Hon uppmuntrade NKMR att skicka en Petition till PETI, vilket vi 
gjorde i december 2013 och sedermera finns rättsövergreppen som förövas mot barn och deras 

familjer i de nordiska länderna på Europaparlamentets dagordning. 
 

Bland Tatjana Ždanoka's meriter noteras hennes klagomål till Brittiska parlamentet mot 
tvångsadoptioner. Hennes engagemang i ett fall ledde till att en mor i Northamptonshire fick 

tillbaka sin baby med £ 17000 i ersättning, och ett brev som hon skickade till en domstol 
resulterade i att en socialnämnd återkallade sitt beslut om omhändertagande av ett barn. 

 
Läs gärna: Latvia complains to UK Parliament over forced adoptions  

  

 

http://www.theguardian.com/uk-news/2015/mar/09/latvia-complains-to-uk-parliament-over-forced-adoptions
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Tomáš Zdechovský, Europaparlamentariker, människorättsförkämpe 

Tomáš Zdechovský tilldelas NKMR:s jubileumsdiplom för visad integritet och för 
framstående insatser för barn och familjer som otillbörligt har fallit offer för samhällets 

åtgärder inom Europeiska Unionen och Norge. 

Tomáš Zdechovský är en krishanterare, medieanalytiker och författare, tjeckisk politiker och 
Europaparlamentariker. Han är medlem i Kristdemokratiska unionen-tjeckoslovakiska 

folkpartiet och i Europaparlamentet ingår han i EPP.  
 

Tomáš Zdechovský är gift och far till tre barn; ett fjärde väntas i januari 2017.  
 

I offentliga demonstrationer mot det norska systemet för tvångsomhändertagande av barn, 
barnevernet, har han betonat att han aldrig skulle vilja att hans barn skulle bli behandlade så 

som barn behandlas av barnevernet i Norge. 
 

Se gärna: Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL): Say no to the norwegian terror!  
 

 

20 årsjubileum Huvudsidan 
 
Program 
 
NKMR:s huvudsida 

https://www.youtube.com/watch?v=B23QphZF0bA
http://nkmr.org/sv/meetings/2664-jubileum-huvudsida
http://nkmr.org/sv/meetings/2663-jubileumprogram
http://nkmr.org/sv/
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